
III.CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH:
1. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (Năm học 2009-

2010)
a. Học phí ( Theo dự toán năm 2009 ):
Đào tạo chính quy dài hạn, vừa làm vừa học hệ đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề : 7.439,00 Trđ
b. Lệ phí tuyển sinh: 189,53 Tr
  +Lệ phí đăng kí dự thi : 121,11Tr
  + Lệ phí dự thi : 61,42 Tr
c. Tiền bảo hiểm y tế của năm 2009 ( 100.000,đ/HSSV - năm ) : 203,20Trđ
d. Tiền bảo hiểm thân thể năm thứ nhất : 50.000,đ/HSSV- năm ) : 101,60Tr
e. Thu khác : 219,02Trđ
   + Tiền làm thẻ độc giả thư viện ( 20.000,đ/ HSSV- khóa ): 40,64Trđ
   + Tiền khám sức khỏe ban đầu ( 15.000,đ / HSSV – khóa ): 30,48Trđ
   + Tiền làm thẻ HSSV ( 15.000,đ/ HSSV – khóa ): 30,48Trđ
   + Tiền tạm trú , tạm vắng ( 5.000,đ/HSSV – khóa ): 10,6 Trđ
   + Tiền đăng kí quân dự bị ( HSSV nam ) 5.000,đ/HSSV - khóa ): 5,66Trđ
   + Tiền VS môi trường, nước uống(5.000,đ/HSSV-tháng) của năm
2009:101,60 Trđ
2. Các nguồn thu khác của trường (ngoài học phí và các nguồn thu khác

từ người học ) – ( Theo dự toán )
a. Dịch vụ đào tạo :
+ Học phí Bổ túc văn hóa: 328,32Trđ
+ Kinh phí đào tạo công nhân ngắn hạn: 400.000,Trđ
+ Học phí đại học liên kết: 1.414,50 Trđ
b. Dịch vụ Ki ốt ( Doanh thu ) : 69,38 Trđ
c. Hoạt động sản xuất kinh doanh than (Doanh thu): 40.000,00Trđ
d. Lãi tiền gửi Ngân hàng: 10,00 Trđ
e. Dịch vụ in ấn ( Doanh thu ) :   20,00 Trđ
3. Ngân sách nhà nước cấp ( Theo số dự toán giao cho năm 2009 )
a. Kinh phí thường xuyên :
+ Kinh phí tự chủ : 9.298,00Trđ
+ Kinh phí không tự chủ: 1. 125,00Trđ



b. Kinh phí không thường xuyên:
+ Chương trình mục tiêu Quốc gia thiết bị đào tạo: 900,00Trđ
+ Nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ : 120,00Trđ
+ Bôi dưỡng CC-VC : 90,00Trđ
+ Kinh phí tinh giảm biên chế: 66,03Trđ
c. Đầu tư xây dựng cơ bản : 4.000,00Trđ
4 Thực hiện chính sách :
a. Miễn giảm học phí: 896,21Trđ
b. Học bổng và trợ cấp(số SV và dự toán kinh phí thực hiện năm 2009 )
896,00Trđ
5. Kết quả Kiểm toán:
a. Ngày được kiểm toán : 15 ngày từ 21/10 đến 05/11/2009
b. Kết luận Kiểm toán : Chưa có chính thức
6. Thu nhập bình quân/1 tháng ( năm 2008 và ước thực hiện năm 2009 )
a. Thu nhập bình quân của giảng viên :
+ Thực hiện năm 2008: 3.286.513 đ
+ Ước thực hiện năm 2009: 3.523.263 đ
c. Thu nhập bình quân của Cán bộ quản lý :
+ Thực hiện năm 2008:3.353.408 đ
+ Ước thực hiện năm 2009: 3.624.193 đ


